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SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT

1. YLEISTÄ
1.1. Sääntöjen pätemisjärjestys
Nämä yleiset säännöt koskevat kaikkia Suomessa järjestettäviä avoimia melonta- ja soutukilpailuja. Mitä näissä säännöissä ei erikseen ole mainittu, niin tällöin sovelletaan kulloinkin
voimassa olevia Kansainvälisen Kanoottiliiton (ICF) ja Kansainvälisen Soutuliiton (FISA)
kilpailusääntöjä. Kullekin melonnan tai soudun lajille voidaan hyväksyä erikseen näitä
sääntöjä täydentävät, tekniset kilpailusäännöt. Suomen melonta- ja soutuliiton kilpailu- ja
valmennusvaliokunta antaa tarvittaessa sääntöjä täydentäviä ja selventäviä ohjeita sekä
myöntää poikkeuksia erityisistä syistä enintään vuodeksi kerrallaan.

1.2. Avoimet kilpailut
Avoimia kilpailuja ovat kilpailut, mihin voivat osallistua kaikki Suomen melonta- ja soutuliiton (SMSL) jäsenseurat, samoin kuin maaottelut, kansainväliset mestaruuskilpailut ja muut
kansainväliset kilpailut.
Suomen mestaruuskilpailuissa (SM), nuorisomestaruuskilpailuissa (NMK) ja juniorien mestaruuskilpailuissa (JMK) noudatetaan lisäksi jäljempänä mainittuja erityissäännöksiä.

1.3. Muut kilpailut
Seurojen sisäiset kilpailut, seurojen väliset seuraottelut, eivätkä liiton testikilpailut ole avoimia kilpailuja.

1.4. Kilpailujen järjestämisoikeus
Seurat voivat järjestää avoimia kilpailuja vain liiton kilpailu- ja valmennusvaliokunnan vahvistamalla luvalla. Suomen mestaruus-, Juniorimestaruus- ja Nuorisomestaruuskilpailuja
koskevat järjestämislupa-anomukset tulee toimittaa liiton toimistoon lajijaostolle osoitettuna
30.9. mennessä kaksi vuotta ennen kilpailun järjestämisvuotta. Lajijaosto käsittelee anomukset ja esittää kilpailukalenterin, joka sisältää kilpailujen ajankohdat ja järjestäjät, Kilpailu- ja Valmennusvaliokunnalle vahvistettavaksi. Kilpailukalenteri julkaistaan vuosittain
liiton syykokouksessa.
Vain Suomen melonta- ja soutuliiton hallitus voi hakea lupaa kansainväliseen kilpailukalenteriin tarkoitetun kilpailun järjestämiseen Kansainväliseltä liitolta. Kilpailu- ja valmennusvaliokunnan ehdotus kansainvälisen kilpailun järjestämisestä on tehtävä liiton hallitukselle
riittävän ajoissa ennen kansainvälisen liiton hakemukselle asettamia määräaikoja.

1.5. Ilmoittautumismaksut
Kilpailun järjestäjä saa päättää muuten ilmoittautumismaksun suuruudesta itsenäisesti,
mutta SM-, NMK-, JMK ja katsastuskilpailujen osalta ne evät saa poiketa liiton hallituksen vuosittain vahvistamista maksusta.
Kilpailuun voi osallistua maksamalla ilmoittautumismaksu ennen kilpailun alkamista. Kilpailusta mahdollisesti poisjäävällä seuralla ei ole oikeutta saada takaisin ilmoittautumismaksua.
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1.6. Tulosten toimittaminen
Avoimen kilpailun järjestäneen seuran tulee välittömästi kilpailun jälkeen toimittaa kilpailun
tärkeimmät tulokset tiedotusvälineille ja viivytyksettä täydelliset tulosluettelot Suomen melonta- ja soutuliiton toimistoon. Tulosten toimittamisesta on erillisohje kilpailujen järjestämissopimuksessa.

1.7. Kansainväliset kilpailut
Kansainvälisten kilpailujen osalta noudatetaan kansainvälisten liittojen mainontaa koskevia
määräyksiä. Kansallisissa kilpailuissa tapahtuvasta mainonnasta säädetään erikseen liiton
omissa säännöissä.

1.8. Tiedotusvälineyhteistyö
Suomen melonta- ja soutuliiton toimisto tiedottaa medialle kilpailukalenterien sisällön heti
sen vahvistamisen jälkeen.
Avoimien kilpailujen tiedottamisessa noudatetaan niitä sopimuksia, jos yhtään, joita liitto on
sopinut suoraan tai kattojärjestöjen kautta median kanssa.
Lisäksi liiton toimisto ylläpitää mediayhteystieto listaa seurojen tekemän tiedotuksen helpottamiseksi.

1.1. Sitoutuminen eettisiin sääntöihin ja antidopingsäännöstöön
Kaikissa melonta- ja soutuliiton sekä sen jäsenten järjestämissä kilpailuissa tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia eettisiä sääntöjä ja antidopingsäännöstöjä. Näiden sääntöjen rikkomuksista rankaisuvalta liitossa on kurinpitovaliokunnalla voimassaolevien liiton kurinpitomääräysten mukaisesti.

2. EDUSTUSMÄÄRÄYKSET
2.1

Urheilijan osallistumisoikeus
Ainoastaan Suomen melonta- ja soutuliittoon kuuluvien seurojen jäsenet voivat osallistua
avoimiin kansallisiin tai kansainvälisiin kilpailuihin.
Jos kilpailija on jonkun ulkomaan kansallisen liiton jäsen, saa hän edustaa kilpailussa tätä
ulkomaista liittoa, mutta hänellä on oltava tähän kotimaansa kansallisen liiton lupa jokaista
kilpailua varten erikseen.
Suomen mestaruuskilpailuihin (SM), Nuorten mestaruuskilpiluihin (NMK) tai Juniorimestaruuskilpailuihin (JMK) osallistuvan tulee olla Suomen kansalainen tai kilpailuvuoden alussa
1.1. Suomessa vakituisesti asuva ulkomaan kansalainen, joka on liiton jäsenseuran jäsen
ja edustaa kilpailussa tätä seuraa.

2.2

Kilpailulupa ulkomaisiin kilpailuihin
Kilpailija, jolla on voimassa oleva lisenssi, voi kilpailla ulkomailla muissa melonta ja soutukilpailuissa paisi niissä, joihin yleisten valintakriteerien mukaan tarvitaan erillislupa, ellei
hänen toimintaansa muutoin ole rajoitettu.
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2.3

Urheilijan seuraedustusoikeus
Meloja tai soutaja voi saman kalenterivuoden aikana edustaa yhdessä lajissa kilpailijana
vain yhtä liiton seuraa. Seurasiirrot tapahtuvat kalenterivuosittain ilmoittamalla siitä todistettavasti vanhalle seuralleen 31.12. mennessä kunakin vuonna. Uuden seuran on rekisteröitävä tapahtunut seurasiirto Suomen Melonta- ja soutuliiton toimistoon 31.3. mennessä.
Jos seura lopettaa toimintansa tai eroaa liitosta kauden aikana, voi edustusoikeuteen
myöntää poikkeuksen liiton kilpailu- ja valmennusvaliokunta.

2.4

Yhdistelmäjoukkueet
Eri seuroihin kuuluvat melojat tai soutajat voivat kilpailla yhdessä samoissa joukkueissa, ei
kuitenkaan Suomen-, nuoriso- tai juniorimestaruuskilpailuissa tai niihin liittyvissä karsintakilpailuissa. Tällaisen joukkueen jäsenet edustavat kukin omaa seuraansa ja heillä tulee
olla oman seuransa lupa osallistumista varten.
Liiton kilpailu- ja valmennusvaliokunta voi myöntää tämän kohdan lajikohtaisiin SM, NMK
ja JMK lähtöihin poikkeuksia sääntöihin.

2.5

Lisenssin lunastus
Avoimeen kilpailuun osallistuvan kilpailijan tulee lunastaa liiton kilpailulisenssi. Kilpailutoimikunnan tulee hylätä sellaisen kilpailijan suoritus, joka kilpailee ilman lunastettua kilpailulisenssiä. Kansalliset melonnan ja soudun kuntotapahtumat eivät ole tässä kohdassa tarkoitettuja kilpailuja muilta kuin niiden yhteydessä pidettävien mestaruuskilpailujen osalta

2.6

Tuomarien osallistumisoikeus kilpailuihin
Avoimen kilpailun tuomarit eivät saa osallistua kilpailijana ao. kilpailuun.
Tähän sääntöön Kilpailu- ja valmennusvaliokunta voi myöntää lajikohtaisen poikkeusluvan
kansainvälisen käytännön tai lajin luonteen niin vaatiessa

3. MESTARUUSKILPAILUT, KILPAILUSARJAT JA MATKAT
3.1 Lajikohtaiset sarjat
SM, NMK, JMK sekä avoimien melonta- ja soutukilpailujen sarjat ja matkat määrätään lajikohtaisissa säännöissä.

3.2 Karsintajärjestelmä
SM, NMK ja JMK kilpailujen ohjelmasta ja karsintajärjestelmästä määrätään erikseen lajikohtaisissa säännöissä.

3.3 Kilpailujen järjestämisajankohta
SM, NMK ja JMK kilpailun voi järjestää Suomen melonta- ja soutuliitto tai jokin sen jäsenseura, sääntöjen mukaisella kilpailuradalla, liiton kilpailu- ja valmennusvaliokunnan vahvistamana ajankohtana kohdan 1.4 mukaisesti.
Sinä päivänä, jolloin kilpailut melonnan tai soudun SM, NMK ja JMK kilpailuissa on ilmoitettu pidettäväksi, muut liittoon kuuluvat seurat eivät saa järjestää avoimia, kyseisen lajin
kilpailuja ilman liiton kilpailu- ja valmennusvaliokunnan antamaa lupaa.
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3.4 Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisen SM, NMK ja JMK kilpailuihin tulee tapahtua kilpailun järjestäjälle ja kopio
liiton toimistoon vähintään 10 päivää ennen kilpailutapahtuman ensimmäistä kilpailupäivää
klo 24.00 mennessä kirjallisella tai sähköisellä ilmoittautumisella. Ilmoittautumisen tulee
täyttää näissä säännöissä kohdassa 4.1.1 luetellut vaatimukset. Ilmoittautumisessa tulee
olla selkeä merkintä, mitä kilpailua ja lähtöä ilmoittautuminen koskee. Jälki-ilmoittautumisia
ei hyväksytä.
Ilmoittautumiset säilytetään liiton toimistossa kilpailuvuoden loppuun asti.
Kilpailun lähtöarvonnat suoritetaan kyseisen kilpailun ylituomarin osoittamalla tavalla ensimmäistä kilpailupäivää edeltävänä päivänä.

3.5 Ylituomarin nimeäminen
Lajijaosto nimeää SM, NMK ja JMK kilpailuihin ylituomarin, ensisijaisesti kilpailun järjestävän seuran jäsenkunnan ulkopuolelta.

3.6 Lähdön osallistujamäärän mestaruusarvo vaatimus
Jotta SM, NMK ja JMK kilpailun lähtö jossakin sarjassa voitaisiin järjestää, on lähtöön osallistuttava (=lähtölinjalla) vähintään kolme (3) alusta. Sääntö koskee kaikkia sarjoja kuitenkin niin että masters sarjoissa yli 65 v ja sitä iäkkäämpien lähtö järjestetään, vaikka olisi
vain yksi ilmoittautunut.

3.7 Jaettavat mitalit
SM, NMK ja JMK -kilpailujen palkintona jaetaan liiton mestaruuskilpailu-mitali kolmelle parhaiten sijoittuneelle kilpailijalle tai miehistölle seuraavasti:
1. Liiton suuri mestaruuskilpailumitali (iso salmiakki) sarjoissa
o miehet ja naiset yleinen sarja
o Kuva mitalista liitteessä1 kohta 1.
2. Liiton pieni mestaruuskilpailumitali (pieni salmiakki) sarjoissa
o tytöt ja pojat 18, 20v ja U23 sekä masters sarjat
o Kuva mitalista liitteessä1 kohta 2.
3. NMK mitali (pyöreä) NMK/JMK sarjoille
o tytöt ja pojat 12, 14 ja 16v
o Kuva mitalista liitteessä1 kohta 3.
Mestaruuskilpailumitalien tilaaminen on ohjeistettu dokumentissa ”Ohjeet kilpailujen järjestämisestä”

3.8 Paras seura kilpailu
SM, NMK ja JMK kilpailujen yhteydessä käydään kaikkien osallistuvien seurojen välinen
kilpailu seuramestaruudesta. Kunkin loppukilpailun perusteella jaetaan seuramestaruuspisteitä sijoituksen mukaan:
Pistetaulukko
Sija
Pisteet

1
10

2
8

3
7

4
6

5
5

6
4

7
3

8
2

9
1

6

NMK kilpailuissa seurat saavat hyväkseen lisäksi yhden pisteen per henkilö per kilpailupäivä.
Liitto palkitsee vuosittain eniten lajikohtaisesti pisteitä saaneet seurat. Toiseksi ja kolmanneksi pistekilpailussa sijoittuneet seurat palkitaan vastaavasti.
Näitä pistelaskusääntöjä noudatetaan, ellei lajikohtaisissa säännöissä toisin mainita.

4. KILPAILUTEKNISET MÄÄRÄYKSET
4.1 Kilpailukutsu ja ilmoittautuminen
Kilpailukutsu mestaruuskilpailuihin tulee julkaista liiton nettisivuilla vähintään 30 päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää.
Kilpailukutsu muuhun avoimeen kilpailuun voidaan julkaista lajijaoston kanssa erikseen sovittavalla tavalla.
Kilpailukutsusta tulee käydä ilmi tiedot:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

4.2

kilpailun tapahtuma-aika ja -paikka
kilpailuradan kuvaus muissa kuin koskilajeissa ja niissä kilpailupaikan kuvaus.
kilpailuluokat ja -matkat
lähtöjärjestys ja -ajat
ilmoittautumismaksun suuruus
pankkitilin numero osallistumismaksujen suorittamiseksi
osoite, johon ilmoittautumiset on lähetettävä
viimeinen ilmoittautumisten vastaanottopäivä ja kellonaika. Ilmoittautuminen päättyy
10 pv ennen ensimmäistä kilpailupäivää kello 24:00. kohta 3.4
järjestävä seura
Maininta, että kilpailuissa noudatetaan voimassa olevia antidoping ja kurinpito säännöstöjä.

Ilmoittautuminen avoimeen kilpailuun

Ilmoittautuminen avoimeen kilpailuun voidaan tehdä vain seuran välityksellä.
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi:
a. sen seuran nimi johon kilpailija(t) kuuluu
b. luokat ja matkat (lähdöt), joissa joukkue tai sen jäsen kilpailee
c. kunkin kilpailijan etu- ja sukunimi sekä juniori, nuorten ja masters sarjoissa syntymäaika
d. Lisäksi lajiteknisissä säännöissä annetaan lisäohjeet lajikohtaiseen ilmoittautumiseen.
Ilmoittautumisessa tulee noudattaa kilpailukutsussa annettuja ohjeita ja ilmoittautumismaksu on maksettava kilpailun järjestäjän asettamaan määräaikaan mennessä.
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Vain lisenssin omaavia urheilijoita voidaan ilmoittaa kilpailuihin. Sääntöjenmukainen urheilijavaihto joukkueluokissa voi tapahtua vain lisenssin omaavan urheilijan kanssa.

4.3 Muutokset kilpailuohjelmiin
Kilpailukutsussa esitetyn kilpailuohjelman mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa liiton
kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle ja ilmoittautuneille seuroille vähintään viikkoa ennen
ensimmäistä kilpailupäivää. Avoin kilpailu voidaan siirtää kilpailu- ja valmennusvakiokunnan luvalla toiseen ajankohtaan; tällöin ilmoittautumisaika siirtyy vastaavasti. Kilpailun siirtyessä toiseen ajankohtaan on ilmoittautuneilla seuroilla oikeus saada takaisin maksamansa ilmoittautumismaksu.
Ilmoittautumisen peruutus katsotaan lopulliseksi ja saman kilpailijan (miehistön)uutta ilmoittautumista ei hyväksytä.

4.4 Osallistumisvelvoite
Jokainen kilpailija, jonka ilmoittautumisen hänen oma seuransa on vahvistanut joukkueenjohtajien ensimmäisessä kokouksessa, on velvollinen osallistumaan kaikkiin ilmoitettuihin
lähtöihinsä. Jos kilpailija ei ilman kilpailutoimikunnan ja tuomarineuvoston hyväksymää pätevää syytä kuitenkaan osallistu lähtöön, hänet hylätään ko. lähdöstä ja kaikista sitä seuraavista saman päivän lähdöistä, joihin hän on ilmoittautunut. Kilpailijan, joka myöhästyy
lähdöstä, katsotaan vapaaehtoisesti luopuneen lähdöstä ja hänet hylätään tämän säännön
mukaisesti. Ilmoittautumismaksua ei palauteta.
Urheilijan tulee osallistua kaikkiin niihin eriin (alku-, keräily- ja välierä sekä semifinaali että
varsinaiset finaalit) joihin hänen ilmoittautumisensa ja kilpailusuorituksensa edellyttää.
Poisjäänti jostain lähdön erästä tai finaalista aiheuttaa automaattisesti sulkemisen saman
päivän kaikista muista tulevista lähdöistä.
Mikäli lähtö peruutetaan liian pienen osanottajamäärän vuoksi, on siihen ilmoittautuneilla
oikeus osallistua muun sarjan lähtöön, jos se on mahdollista.

4.5 Viimehetken peruutus osallistumiseen.
Osallistumismuutokset lähtölistaan tulee tehdä lajin teknisissä säännöissä mainittuun viimeiseen muutoshetkeen mennessä.
Poisjäänti lähtönsä omasta erästä ilman kilpailutoimikunnan hyväksymää pätevää syytä
aiheuttaa kilpailusta sulkemisen lisäksi sakkomaksun, jonka suuruus on kolme kertaa kyseisen lähdön ilmoittautumismaksu.

5. JÄRJESTÄJÄN VASTUU
5.1 Vastuun rajaus
Kilpailun järjestäjä ei ole vastuussa kilpailijoita tai heidän varusteitaan mahdollisesti
kohtaavista vahingoista muilta osin kuin mitä on sovittu Suomen Olympiakomitea
ry:n ja vahinkovakuutusyhtiön välisessä urheilun tuplaturvavakuutuksessa.
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6. TERMIEN JA LYHENTEIDEN SELITYKSET
Termi tai lyhenne
Lajiryhmä
Laji
SM
JMK
NMK
U23
SMSL
ICF
FISA
SUEK (ent ADT)
alus

masters

kilpailu
lähtö
erä

Selitys
Melonta ja soutu muodostavat kumpikin oman lajiryhmänsä.
Lajilla tarkoitetaan yksittäistä urheilumuotoa esim. Ratamelonta,
koskisyöksy, puuvenesoutu, sisäsoutu, jne.
Suomenmestaruus
Juniorien mestaruuskilpailu
Nuorten mestaruuskilpailu
Alle kaksikymmentä kolme (23) vuotiaat
Suomen melonta- ja soutuliitto
Kansainvälinen Kanoottiliitto
Kansainvälinen Soutuliitto
Suomen urheilun eettinen keskus
Näissä säännöissä aluksella tarkoitetaan eri lajeissa kilpailussa tarvittavaa välinettä: kajakki, soutuvene, kanootti, sisäsoutuergometri,
jne.
Henkilö, joka kilpailuvuonna täyttää veteraanisarjoihin vaadittavat
ikävuodet, voi kilpailla veteraani- eli masters-sarjassa. Kunkin lajin
säännöissä kerrotaan erikseen ikäryhmittely.
Kokonaisuus, joka yleensä koostuu useammasta kilpailupäivästä.
Yksittäinen kilpailuluokka, johon voi ilmoittautua.
Yksi yksittäinen lähdön kilpailusuoritus. Lähtö jaetaan eriin.
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